
 

Policijski službenik obavlja dužnosti koje su raznovrsne i izazovne. Policija služi zaštiti života i imovine, 
otkrivanju i uhićenju prekršitelja i pomaže onima kojima je potrebna pomoć.

Nakon početnog osposobljavanja, karijera u Victoria Police započinje u svojstvu probnog policajca. 
Dvije godine provedete u utvrđivanju znanja stečenih obukom i u stjecanju iskustva kao policijskog 
službenika na općim dužnostima prije nego što vam ta uloga bude potvrđena.

Policijski službenici na dužnostima općih poslova prvi su na mjestu događaja kod svake 
prijave kaznenog djela ili potreba javnosti, pružanjem usluga zajednici u Viktoriji 24 sata dnevno, 
7 dana u tjednu.

Većina pripadnika Victoria Police rade kao policijski službenici zaduženi za opće poslove, ali postoje 
i mnoge specijalističke uloge koje zahtijevaju daljnje osposobljavanje i, kao preduvjet, obično 
najmanje 2-4 godine operativnog iskustva na općim dužnostima.
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Što radi policijski službenik zadužen za opće dužnosti?
Neke situacije koje ćete možda morati rješavati kao policijski službenik za opće dužnosti su:

• sprječavanje antisocijalnog ponašanja
• rješavanje situacija koje stvaraju 

zabrinutost u zajednici 
• rješavanje sporova
• izlazak na mjesta nesreće

• istraga kaznenog djela
• provođenje prometnih zakona
• bavljenje s osobama pod utjecajem 

alkohola i droga 
• izlazak na mjesto ključnih incidenata 

i hitnih situacija

Dužni ste dostaviti papirologiju za većinu situacija u kojima ste prisutni, uključujući i vođenje tekuće 
evidencije, kao što je tekući dnevnik dužnosti koje obavljate u svakoj smjeni. Također ćete morati 
pripremati papirologiju za sud i kasnije ići na sudu radi iznošenja dokaza.

Ispunjavam li uvjete za policijskog službenika?
Da biste imali pravo raditi kao policijski službenik u Victoria Police, za prijavu morate ispunjavati 
sljedeće uvjete:

Imati australsko državljanstvo ili stalno prebivalište u Australiji

Dokazati da ste osoba dobrog karaktera i na dobrom glasu
Tijekom odabira, Victoria Police provodi opsežnu provjeru podnositelja molbe. Za više informacija o 
uputama kako Victoria Police provodi provjeru kandidata, posjetite:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Napomena: Ako ste zabrinuti da bi nešto iz vaše prošlosti moglo utjecati na vašu prijavu, dobrovoljni obrazac za 
objelodanjivanje podataka možete podnijeti Odjelu za prijem regruta pri Victoria Police prije podnošenja molbe. 
Obrazac preuzmite na: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Zadovoljavati minimalne zdravstvene uvjete
Morate zadovoljavati minimalne zdravstvene uvjete na temelju zdravstvene politike Victoria Police kako 
biste mogli obavljati tu ulogu. Za više informacija o zdravstvenim uputama Victoria Police posjetite:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Napomena: Ako ste zabrinuti da bi ranije zdravstveno stanje moglo utjecati na vašu prijavu, obrazac o preliminarnom 
ispitivanju zdravstvenog stanja možete uputiti na procjenu Odjelu za medicinske savjete pri Victoria Police prije podnošenja 
molbe. Obrazac preuzmite na: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Dokazati dobro poznavanje engleskog jezika u komunikaciji
Jedna od temeljnih vještina koju ćete morati pokazati kao podnositelj molbe je sposobnost komuniciranja 
na engleskom jeziku. To znači imati sposobnost čitanja, pisanja, slušanja i verbalnog komuniciranja 
na engleskom jeziku na razini koja će vam omogućiti da kompetentno obavljate dužnosti te uloge 
u operativnom kontekstu.

Napomena: Victoria Police također je posebno zainteresirana za podnositelje molbe sa sposobnošću dvojezične 
komunikacije koji mogu razgovarati s ljudima iz zajednice na svom materinjem jeziku.

Dostaviti dokaz o obrazovnim kvalifikacijama za osobe u dobi ispod 21 godine 
Podnositelji molbe moraju imati punih 18 godina kako bi mogli podnijeti molbu za mjesto u policiji. 
Ako imate manje od 21 godinu, prije podnošenja molbe morate imati završen Victorian Certificate of 
Education (VCE), višu razinu Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) ili ekvivalentnu kvalifikaciju.

Imati viktorijsku vozačku dozvolu
U vrijeme podnošenja molbe morate imati važeću australsku vozačku dozvolu (za vožnju s ručnim ili 
automatskim mjenjačem).



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

Koje još važne informacije trebam uzeti u obzir prije 
podnošenja molbe za policijskog službenika?
• Radit ćete 80 sati dvotjedno u raznim smjenama kako bi Victoria Police mogla reagirati na potrebe 

viktorijske zajednice 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

• Na početku karijere možda ćete morati obavljati dužnost bilo gdje u Viktoriji, kako odredi 
Victoria Police.

• Dolazit ćete u kontakt s konfliktnim situacijama, nasilnim prekršiteljima i drogerašima i alkoholičarima.

• Očekuje se da ćete svoje osobne, vjerske i političke stavove staviti sa strane i pridržavati se 
državnih zakona.

• Morat ćete nositi vatreno oružje.

• Vaša ponašanje na radu i izvan službe mora biti visokog standarda i odražavati vrijednosti iza kojih 
stoji Victoria Police.

• Prije nego započnete izobrazbu na Akademiji, morate dobiti certifikat za prvu pomoć, koji vrijedi 
tijekom vaše izobrazbe na Akademiji plus na prvoj godini na poslu.

Kakav je postupak podnošenja molbe za policijskog službenika?

Kao podnositelj molbe, morat ćete proći kroz sljedeće etape prije nego što budete odabrani za posao 
u Victoria Police:

1. korak Podnesite prijavu online putem www.policecareer.vic.gov.au/police

2. korak Provjera podobnosti

3. korak Prijemni ispit

4. korak Provjera prošlosti osobe

5. korak Provjera kondicije

6. korak Psihološko testiranje

7. korak Provjera zdravstvenog stanja

8. korak Sveobuhvatne provjere

9. korak Intervju pred komisijom



Trebate li više informacija?
Posjetite: www.policecareer.vic.gov.au/police
ili svoj upit pošaljite e-mailom na: rsbmarketing@police.vic.gov.au
ili nas nazovite na (03) 9247 3212

 

Kolika je plaća i kakvu su beneficije policijskog službenika?
• Konkurentna osnovna plaća od prvog dana obuke na Akademiji

• Godišnja povećanja plaće i dodatne naknade za rad u smjenama dodatno na osnovnu plaću

• Izdašan paket uplata u mirovinski fond

• 9 tjedana godišnjeg dopusta

• Dopust iz obrambenih snaga; porodiljski dopust za majku / oca; dopust za naobrazbu; dopust za 
dugogodišnji rad

• Uniforme osigurane

• Sigurnost posla

• Mogućnost stalnog učenja i unapređenja tijekom karijere.

Kakvu ću izobrazbu imati kao policijski službenik?
Početna izobrazba u prve 2 godine i 12 tjedana zaposlenja kod Victoria Police uključuju:

OD 1. – 12. 
TJEDNA

Prvi tjedan na Akademiji je uvodni tjedan, posvećen upoznavanju novaka s 
Victoria Police kao organizacijom.

Izobrazba će na Akademiji započeti sa zakonima, komunikacijskim 
vještinama, treningom, operativnom sigurnošću (uključujući vatreno oružje) 
i angažiranjem zajednice.

Na kraju 12. tjedna polažete zakletvu, kada započinjete školovanje za Diplomu 
policajca POL50115.

OD 13. – 31. 
TJEDNA 

Obuka se nastavlja na Akademiji uz obavljanje dužnosti u policijskoj postaji, obuku za 
reagiranje u svrhu održavanja javnog reda i rad u policijskom kombiju odlaskom na 
mjesta obiteljskog nasilja.

Dužnosti će se vremenom proširivati kako budete stjecali znanje, vještine i iskustvo.

OD 32. – 52. 
TJEDNA

Nakon Akademije raspoređeni ćete biti u policijsku postaju kao prvi koji se odaziva 
na pozive i provesti određeno vrijeme u jedinici prometne policije, uključujući i 
patrole na autocestama i RPDAS (cestovna policija i odjel za alkohol – ‘booze bus’).

OD 53. – 116. 
TJEDNA 

Završit ćete obuku za vožnju i dobiti srebrenu vozačku dozvolu.

Mjesto na koje ćete biti postavljeni će vam biti potvrđeno i bit ćete raspoređeni 
u postaju za obuku kao policijski službenik za opće dužnosti, s više podataka 
o poslovima koje ćete obavljati.

Na kraju ovog razdoblja, ako ispunite sve uvjete za stjecanje Diplome za policajca, potvrđuje vam se uloga 
policajca (Police Constable) i dobit ćete diplomu.

Ova početna obuka je tek početak. Kao pripadnik Victoria Police o dalje ćete prolaziti kroz obuku 
specifičnu za određeni posao tijekom cijele vaše karijere.


